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  Los Angeles 0202سرشماری 
 نمایه جمعیتی: شهری 

 شهری  اقتصادی-های اجتماعی ویژگی شهری اقتصادی-های اجتماعی ویژگی

 %25.8  التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 49,444$ میانگین درآمد خانوار 

 %58.7  ای  واحدهای مسکونی اجاره %10.8 آسیایی 

 %6.5 واحدهای مسکونی خالی %46.3 التین تبار

 %16.0 +14انگلیسی محدود با سن  %30.3  غیر التین تبار سفید

 %10.4 24-18جمعیت در بازه سنی  %9.9  غیر التین تبار سیاه

 %11.8 +65جمعیت با سن  %2.  بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر پاسیفیک

 %2.  بومی آمریکا یا بومی آالسکا
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

 سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
24.1% 

 %28.4  +)10واحدی )-مسکن چند %21.3  زیر خط فقر

 رسانی در منطقه شهرداری  دهی به راهبردهای کمک شمار دارد و ممکن است در شکل-های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 
 شما تاثیرگذار باشد( 

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
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   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 1منطقه 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی کرده  Los Angelesکانتی 

نمره »است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس 

اداره سرشماری ایاالت متحده  (LRS)« گویی پایین پاسخ

های بلوک  توان گروه کند. با این نمره می بینی می پیش

های آنها حاکی از آمار مشارکت  سرشماری را که ویژگی

پایین در سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس 

و  2010گویی پستی سرشماری  ترکیبی از نرخ پاسخ

شمار، به -های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی ویژگی

باالتر   LRSدست آمده است. به زبان ساده، هرچه نمره 

   گویی خانوارها به نظرسنجی پایین است. باشد، احتمال پاسخ

 Losهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

Angeles  های سخت اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16و-

توانید در نشانی زیر  شود. این ابزار را می شمار را شامل می

 بیابید: 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

32.0 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 1در منطقه 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


   Los Angeles 0202سرشماری 

 CD 1نمایه جمعیتی: 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 اطالعات مختصر

  گروه بلوک سرشماری که محالت  58از
Westlake، Pico Union  و

Wilshire Center شود،  را شامل می
« بسیار باال» LRSگروه نمره  55

 اند. داشته

 Westlake ،Pico Union و
Wilshire Center های  باالترین نمره

LRS  را درCD 1 اند. کسب کرده 

 CD 1  پس ازCD 9  باالترین نمره
LRS .شهر را دارد 

 ای از  واحدهای مسکونی اجاره
شمار -های کلیدی جمعیت سخت شاخص
در این  CD 1درصد ساکنان  99است. 

کنند که این وضعیت  واحدها زندگی می
شمار شدن آنها را افزایش -احتمال سخت

  دهد. می

 %43.8 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 32,395$ میانگین درآمد خانوار

 %98.6 ای  واحدهای مسکونی اجاره %19.6 آسیایی

 %9.2 واحدهای مسکونی خالی %69.5 لاتین تبار

 %35.2 +14انگلیسی محدود با سن  %9.2 سفید التین تبارغیر 

 %11.5 24-18جمعیت در بازه سنی  %2.5 سیاه  التین تبارغیر 

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %10.5 +65جمعیت با سن  2%.

 %2. بومی آمریکا یا بومی آالسکا
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
25.5% 

 %42.2  +)10واحدی )-مسکن چند %31.9  زیر خط فقر

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 
  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

 

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»

 Highland Park 

 Koreatown 

 Lincoln Heights 

 Pico-Union 

 Temple-Beaudry 

 University Park 

 West Adams 

 Westlake 

 Wholesale District 

 Wilshire Center 
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26.0 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 2در منطقه 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 2منطقه 

اقدام به تهیه یک  Los Angelesکانتی 

ابزار نقشه تعاملی کرده است که مناطق 

با آمار مشارکت پایین را بر اساس 

اداره  (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»

کند.  بینی می سرشماری ایاالت متحده پیش

های بلوک  توان گروه با این نمره می

های آنها حاکی  سرشماری را که ویژگی

از آمار مشارکت پایین در سرشماری 

است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس 

گویی پستی  ترکیبی از نرخ پاسخ

های  و ویژگی 2010سرشماری 

-های سخت اقتصادی جمعیت-اجتماعی

شمار، به دست آمده است. به زبان ساده، 

باالتر باشد، احتمال   LRSهرچه نمره 

گویی خانوارها به نظرسنجی پایین  پاسخ

   است.

های منطقه  این ابزار نقشه، محدوده

 16و  Los Angelesشهرداری شهر 

های  اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی

شود. این ابزار  شمار را شامل می-سخت

 توانید در نشانی زیر بیابید:  را می

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 اطالعات مختصر

  محلهNorth Hollywood  باالترین

بسیار » LRSهای بلوک  تراکم گروه

گروه در اختیار  15را با مجموع « باال

 دارد.

  گروه بلوک به طور میانگین  15این

ای را  % واحدهای مسکونی اجاره89.6

-های مهم جمعیت سخت که از شاخص

 اند. شمار است، در خود جای داده

 های بلوک، اکثر جمعیت  در این گروه

زبان هستند، میانگین درآمد -اسپانیایی

خانوار بسیار پایین است، افراد فقیر 

کنند و درصد افراد  بسیاری زندگی می

دارای تحصیالت دبیرستانی بدون مدرک 

التحصیلی در مقایسه با میانگین  فارغ

منطقه و شهر باالتر است. همه اینها 

شمار -های مهم جمعیت سخت شاخص

  است.

 %21.7 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 50,070$ میانگین درآمد خانوار

 %61.6 ای  واحدهای مسکونی اجاره %6.7 آسیایی

 %5.6 واحدهای مسکونی خالی %43 التین تبار

 %15.1 +14انگلیسی محدود با سن  %42.9 غیر التین تبار سفید

 %10 24-18جمعیت در بازه سنی  %4.6 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %10.2 +65جمعیت با سن  0.1%

 %0.2 آمریکا یا بومی آالسکا بومی
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
24.3% 

 %35.3  +)10واحدی )-مسکن چند %18  زیر خط فقر

 

  LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»

 North Hollywood 

 Van Nuys 

 Sun Valley 

   آنجلس لس 0202سرشماری 
 CD 2نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 
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22.6 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 3در منطقه 

اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی   Los Angelesکانتی 

کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس 

اداره سرشماری  (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»

توان  کند. با این نمره می بینی می ایاالت متحده پیش

های آنها حاکی  های بلوک سرشماری را که ویژگی گروه

از آمار مشارکت پایین در سرشماری است، شناسایی 

گویی پستی  کرد. این نمره بر اساس ترکیبی از نرخ پاسخ

اقتصادی -های اجتماعی و ویژگی 2010سرشماری 

شمار، به دست آمده است. به زبان -های سخت جمعیت

گویی  باالتر باشد، احتمال پاسخ  LRSساده، هرچه نمره 

   خانوارها به نظرسنجی پایین است.

این ابزار نقشه، 

 های  محدوده

 Losمنطقه شهرداری شهر 

Angeles   ویژگی  16و 

-های سخت اقتصادی جمعیت-اجتماعی

شود. این ابزار را  شمار را شامل می

 توانید در نشانی زیر بیابید:  می
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

  میالن

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار                   شهرداری لس آنجلس● 

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 3منطقه 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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اطالعات مختصر

 های بلوک سرشماری  یک چهارم گروه

Canoga Park  نمرهLRS « بسیار

دارند.« باال

  ساکنانCanoga Park  که در

های بلوک سرشماری با نمره  گروه

LRS «کنند، به  زندگی می« بسیار باال

زبان و ساکن -احتمال فراوان اسپانیایی

ای هستند. اینها  واحدهای مسکونی اجاره

شمار -های جمعیت سخت شاخص

 شوند. محسوب می

 های  یک چهارم خانوارهای این گروه

بسیار » LRSبلوک سرشماری با نمره 

ساله با  14فاقد عضو باالی « باال

توانایی تکلم >>بسیار خوب<< به زبان 

 انگلیسی هستند.

  CD 3 ترین نمره کل  از نظر پایین

LRS   در جایگاه چهارم شهر قرار

 دارد.

میانگین درآمد خانوار التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ $67,639 17.1% 

آسیایی ای  واحدهای مسکونی اجاره 11.7% 42.6% 

التین تبار واحدهای مسکونی خالی 36.4% 5.8% 

غیر التین تبار سفید +14انگلیسی محدود با سن  44.8% 13.0% 

غیر التین تبار سیاه 24-18جمعیت در بازه سنی  3.9% 8.8% 

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

+65جمعیت با سن  0.01% 13.2% 

آمریکا یا بومی آالسکا بومی 0.3% 
واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
23.8% 

 %29.8 +)10واحدی )-مسکن چند %14.3 زیر خط فقر

 Canoga Park

 Winnetka

  Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 3نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

 رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

 2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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23.1 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 4در منطقه 

اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی   Los Angelesکانتی 

کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس 

اداره سرشماری ایاالت  (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»

های بلوک  توان گروه کند. با این نمره می بینی می متحده پیش

های آنها حاکی از آمار مشارکت  سرشماری را که ویژگی

پایین در سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس 

و  2010گویی پستی سرشماری  ترکیبی از نرخ پاسخ

شمار، به -های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی ویژگی

باالتر   LRSدست آمده است. به زبان ساده، هرچه نمره 

   گویی خانوارها به نظرسنجی پایین است. باشد، احتمال پاسخ

 Losهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

Angeles   های  اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16و

توانید در  شود. این ابزار را می شمار را شامل می-سخت

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsنشانی زیر بیابید: 

4. David E. Ryu 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 4منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

  محالتWilshire Center ،

Koreatown، Miracle Mile/

Park La Brea ،Melrose  و

Hollywood  دارای باالترین

های بلوک سرشماری با  تراکم گروه

در منطقه « باال» LRSنمره 

 هستند.

 های بلوک سرشماری با  از گروه

بسیار »و « باال» LRSنمرات 

درصد در واحدهای  90، «باال

درصد در  70ای و  مسکونی اجاره

+ زندگی 10واحدی -های چند خانه

 کنند. می

  CD 4 ترین نمره کل     از نظر پایین

LRS   در جایگاه پنجم شهر قرار

  دارد.

 %6.2 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 69,364$ میانگین درآمد خانوار

 %59.8 ای  واحدهای مسکونی اجاره %16 آسیایی

 %7.6 واحدهای مسکونی خالی %14.5 التین تبار

 %9.1 +14انگلیسی محدود با سن  %60.9 غیر التین تبارسفید

 %7 24-18جمعیت در بازه سنی  %4.4 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %13.1 +65جمعیت با سن  1%.

 %1. آمریکا یا بومی آالسکا بومی
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
21% 

 %41.3  +)10واحدی )-مسکن چند %11.2  زیر خط فقر

 Hancock Park 

 Hollywood 

 Koreatown 

 Los Feliz 

 Melrose 

 Miracle Mile 

 North Hollywood 

 Park La Brea 

 Sherman Oaks 

 Sycamore Square 

 Toluca Terrace 

 Wilshire Center 

   Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 4نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

  :«بسیار باال» LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه
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21.4 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 5در منطقه 

اقدام به تهیه یک ابزار نقشه  Los Angelesکانتی 

تعاملی کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین 

اداره  (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»را بر اساس 

کند. با این  بینی می سرشماری ایاالت متحده پیش

های بلوک سرشماری را که  توان گروه نمره می

های آنها حاکی از آمار مشارکت پایین در  ویژگی

سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس 

 2010گویی پستی سرشماری  ترکیبی از نرخ پاسخ

-های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی و ویژگی

شمار، به دست آمده است. به زبان ساده، هرچه 

گویی  باالتر باشد، احتمال پاسخ  LRSنمره 

   خانوارها به نظرسنجی پایین است.

های منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

Los Angeles  اقتصادی -ویژگی اجتماعی 16و

شود. این ابزار  شمار را شامل می-های سخت جمعیت

 توانید در نشانی زیر بیابید:  را می

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 5منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

  در  »بسیار باال«تراکم نمرات

Westwood  چشمگیر است. در

 6مجموعاً  UCLAاطراف پردیس 

گروه بلوک با نمره >>بسیار 

 باال<< وجود دارد.

 ای از  واحدهای مسکونی اجاره

-های کلیدی جمعیت سخت شاخص

های  % خانه97.5شمار است. 

ای  های بلوک ذکر شده اجاره گروه

 هستند.

، گروه بلوک Palmsدر ضمن، در 

نشین   % اجاره100بسیار بالا<<>>

  است.

 %5.3 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 80,723$ میانگین درآمد خانوار

 %55.0 ای  واحدهای مسکونی اجاره %13.3 آسیایی

 %7.2 واحدهای مسکونی خالی %11.2 التین تبار

 %6.6 +14انگلیسی محدود با سن  %68.1 غیر التین تبار سفید

 %10.2 24-18جمعیت در بازه سنی  %3.1 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %15.8 +65جمعیت با سن  0.2%

 %0.1 آمریکا یا بومی آالسکا بومی
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
19.1% 

 %35.8  +)10واحدی )-مسکن چند %13.4  زیر خط فقر

 Beverlywood 

 Crestview 

 Melrose 

 Palms 

 Reynier Village 

 South Carthay 

 Westwood 

 Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 5نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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28.0 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 6در منطقه 

گویی  نمره پاسخ»اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس Los Angelesکانتی 

های آنها  های بلوک سرشماری را که ویژگی توان گروه کند. با این نمره می بینی می اداره سرشماری ایاالت متحده پیش (LRS)« پایین

 2010گویی پستی سرشماری  حاکی از آمار مشارکت پایین در سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس ترکیبی از نرخ پاسخ

باالتر باشد، احتمال   LRSشمار، به دست آمده است. به زبان ساده، هرچه نمره -های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی و ویژگی

   گویی خانوارها به نظرسنجی پایین است. پاسخ

شمار را شامل -های سخت اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16و  Los Angelesهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsتوانید در نشانی زیر بیابید:   شود. این ابزار را می می

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 6منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطلاعات مختصر

 CD 6  منطقه شهرداری با  7یکی از

LRS «است.« باال 

 های بلوک  اکثریت قریب به اتفاق گروه

 Northو  Van Nuysسرشماری 

Hills  دارای نمرهLRS «بسیار باال »

در منطقه هستند که این ویژگی آنها را 

 شمار ساخته است.-سخت

 در این محالت، اکثر جمعیت اسپانیایی-

زبان هستند، افراد چندان به زبان 

انگلیسی تسلط ندارند، میانگین درآمد 

خانوار بسیار پایین است، افراد فقیر 

کنند و درصد افراد  بسیاری زندگی می

دارای تحصیالت دبیرستانی بدون 

التحصیلی در مقایسه با  مدرک فارغ

میانگین منطقه و شهر باالتر است. همه 

-های مهم جمعیت سخت اینها شاخص

  شمار است.

 %35.3 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 46,767$ میانگین درآمد خانوار

 %53.0 ای  واحدهای مسکونی اجاره %10.0 آسیایی

 %4.7 واحدهای مسکونی خالی %66.7 التین تبار

 %20.7 +14انگلیسی محدود با سن  %18.4 غیر التین تبار سفید

 %10.7 24-18جمعیت در بازه سنی  %3.2 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %9.4 +65جمعیت با سن  0.1%

 %0.2 بومی آمریکا یا بومی آالسکا
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
28.0% 

 %33.4  +)10واحدی )-مسکن چند %22.2  زیر خط فقر

 Arleta 

 Lake Balboa  

 North Hills 

 North Hollywood 

 Panorama City 

 Sun Valley 

 Van Nuys 

 Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 6نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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25.7 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 7در منطقه 

گویی  نمره پاسخ»اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس  Los Angelesکانتی 

های آنها  های بلوک سرشماری را که ویژگی توان گروه کند. با این نمره می بینی می اداره سرشماری ایاالت متحده پیش (LRS)« پایین

 2010گویی پستی سرشماری  حاکی از آمار مشارکت پایین در سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس ترکیبی از نرخ پاسخ

باالتر باشد، احتمال   LRSشمار، به دست آمده است. به زبان ساده، هرچه نمره -های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی و ویژگی

   گویی خانوارها به نظرسنجی پایین است. پاسخ

شمار را شامل -های سخت اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16و  Los Angelesهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsتوانید در نشانی زیر بیابید:  شود. این ابزار را می می

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 7منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

  محالتPacoima  وSylmar 
های بلوک  باالترین تراکم گروه
و « باال» LRSسرشماری با نمره 

 را در منطقه دارند.« بسیار باال»

 های بلوک، اکثر جمعیت  در این گروه
های  زبان هستند، خانواده-اسپانیایی

اندکی به زبان انگلیسی تسلط دارند، 
میانگین درآمد خانوار بسیار پایین است 

و درصد افراد دارای تحصیالت 
التحصیلی  دبیرستانی بدون مدرک فارغ

در مقایسه با میانگین شهر باالتر است. 
های مهم جمعیت  همه اینها شاخص

  شمار است.-سخت

 %32.5 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 58,066$ میانگین درآمد خانوار

 %36.6 ای  واحدهای مسکونی اجاره %6.3 آسیایی

 %5.2 واحدهای مسکونی خالی %66.8 التین تبار

 %13.9 +14انگلیسی محدود با سن  %22.3 غیر التین تبارسفید

 %10.8 24-18جمعیت در بازه سنی  %3.1 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %11.1 +65جمعیت با سن  0.1%

 %0.2 بومی آمریکا یا بومی آالسکا
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
24.2% 

 %14.4  +)10واحدی )-مسکن چند %17.8  زیر خط فقر

 Lakeview Terrace 

 Mission Hills 

 North Hills 

 Pacoima 

 Sylmar 

 Tujunga 

 Los 0202سرشماری 
Angeles   

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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31.3 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 8در منطقه 

اقدام به تهیه یک  Los Angelesکانتی 

ابزار نقشه تعاملی کرده است که مناطق 

با آمار مشارکت پایین را بر اساس 

اداره  (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»

کند.  بینی می سرشماری ایاالت متحده پیش

های بلوک  توان گروه با این نمره می

های آنها حاکی  سرشماری را که ویژگی

از آمار مشارکت پایین در سرشماری 

است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس 

گویی پستی  ترکیبی از نرخ پاسخ

های  و ویژگی 2010سرشماری 

-های سخت اقتصادی جمعیت-اجتماعی

شمار، به دست آمده است. به زبان ساده، 

باالتر باشد، احتمال   LRSهرچه نمره 

گویی خانوارها به نظرسنجی پایین  پاسخ

   است.

های منطقه  این ابزار نقشه، محدوده

 16و  Los Angelesشهرداری شهر 

های  اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی

شود. این ابزار  شمار را شامل می-سخت

 توانید در نشانی زیر بیابید:  را می
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 8منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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اطالعات مختصر

 CD 8  از نظر نمرهLRS  3در رتبه 

شهر قرار دارد.

های  محله دارای گروه 18محله از این  14

هستند. >>بسیار بالا<< بلوک سرشماری 

گروه  175گروه از  93در این محالت، 

 باال دارند. LRSبلوک سرشماری نمره 

  در CD 8زبان و -جمعیت اسپانیایی

آمریکایی در مقایسه با دیگر -آفریقایی

مناطق شهر بسیار باالتر است، میانگین 

تر است، درصد  درآمد خانوار پایین

کنند  باالیی از جمعیت در فقر زندگی می

و درصد افراد دارای تحصیالت 

التحصیلی  دبیرستانی بدون مدرک فارغ

در مقایسه با میانگین شهر باالتر است. 

های کلیدی  ها از شاخص این تفاوت

  شمار هستند.-جمعیت سخت

میانگین درآمد خانوار التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ $32,283 36.6% 

آسیایی ای  واحدهای مسکونی اجاره 2.1% 60.3% 

التین تبار واحدهای مسکونی خالی 52.2% 8.3% 

غیر التین تبار سفید +14انگلیسی محدود با سن  2.0% 13.8% 

غیر التین تبار سیاه 24-18جمعیت در بازه سنی  41.7% 12.4% 

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

+65جمعیت با سن  0.1% 10.8% 

آمریکا یا بومی آالسکا بومی 0.1% 
واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
27.3% 

 %12.0 +)10واحدی )-مسکن چند %30.0 زیر خط فقر

 Athens/
Westmont 

 Crenshaw

 Florence/
Firestone 

 Green
Meadows 

 South
Vermont 

 Watts

 West Adams /
Exposition 
Park 

 Westmont

  Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 8نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

 رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

 2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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اقدام به تهیه یک ابزار نقشه  Los Angelesکانتی 

تعاملی کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین را 

اداره  (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»بر اساس 

کند. با این نمره  بینی می سرشماری ایاالت متحده پیش

های  های بلوک سرشماری را که ویژگی توان گروه می

آنها حاکی از آمار مشارکت پایین در سرشماری است، 

شناسایی کرد. این نمره بر اساس ترکیبی از نرخ 

های  و ویژگی 2010گویی پستی سرشماری  پاسخ

شمار، به دست -های سخت اقتصادی جمعیت-اجتماعی

باالتر   LRSآمده است. به زبان ساده، هرچه نمره 

گویی خانوارها به نظرسنجی پایین  باشد، احتمال پاسخ

   است.

های منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

Los Angeles  اقتصادی -ویژگی اجتماعی 16و

شود. این ابزار را  شمار را شامل می-های سخت جمعیت

//:httpتوانید در نشانی زیر بیابید:  می

rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

34.7 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 9در منطقه 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 9منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

 CD 9 ترین منطقه  شمار-سخت
است.  Los Angelesشهرداری در 

های فراوان با  همه محالت آن شامل گروه
 است.« بسیار باال» LRSنمره 

 Downtown ،Exposition Park ،
Florence Firestone، South 

Park ،University Park ،
Vermont Vista  وVermont 

Central های بلوک  شامل فقط گروه
 هستند.« بسیار باال»

  میانگین درآمد خانوار پایین 9در منطقه ،
است، درصد باالتری از جمعیت آفریقایی

زبان هستند، افراد -آمریکایی و اسپانیایی-
کنند و درصد  فقیر بسیاری زندگی می

افراد دارای تحصیالت دبیرستانی بدون 
التحصیلی در مقایسه با  مدرک فارغ

میانگین شهر باالتر است. همه اینها 
شمار -های مهم جمعیت سخت شاخص

  است.

 %56.6 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 29,561$ میانگین درآمد خانوار

 %72.5 ای  واحدهای مسکونی اجاره %1.5 آسیایی

 %7.7 واحدهای مسکونی خالی %79.9 التین تبار

 %25.6 +14انگلیسی محدود با سن  %2.1 غیر التین تبار سفید

 %14.1 24-18جمعیت در بازه سنی  %15.7 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %5.8 +65جمعیت با سن  0.1%

 %0.1 آمریکا یا بومی آالسکا بومی
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
34.4% 

  +)10واحدی )-مسکن چند %42.0  زیر خط فقر
13.6% 

 

 Central 

 Downtown 

 Exposition 
Park 

 Florence 
Firestone 

 Green 
Meadows 

 Harvard Park 

 South Park 

 University 
Park 

 Vermont 
Central 

 Vermont 
Square 

 Vermont Vista 

 West Vernon 

 Wholesale 
District 

 Wilshire 
Center 

   Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 9نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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اداره  (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس  Los Angelesکانتی 

ر سرشماری های آنها حاکی از آمار مشارکت پایین د های بلوک سرشماری را که ویژگی توان گروه کند. با این نمره می بینی می سرشماری ایاالت متحده پیش

شمار، به دست -های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی و ویژگی 2010گویی پستی سرشماری  است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس ترکیبی از نرخ پاسخ

   گویی خانوارها به نظرسنجی پایین است. باالتر باشد، احتمال پاسخ  LRSآمده است. به زبان ساده، هرچه نمره 

شود. این ابزار را  شمار را شامل می-های سخت اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16و  Los Angelesهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsتوانید در نشانی زیر بیابید:  می

30.1 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 10در منطقه 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 10منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

 18  محله در  27محله ازCD 10  حاوی

بسیار » LRSهای بلوک با نمره  گروه

 هستند.« باال

  درHarvard Heights ،100% 

 LRSهای بلوک سرشماری نمره  گروه

 دارند.« بسیار باال»

  باالترین نمراتLRS  درCD 10 

و متعلق به دو گروه  40.0بزرگتر از 

، 2362021بلوک سرشماری )

 است. Baldwin Hills( در 2362041

  درCD 10 میانگین درآمد خانوار پایین ،

-است، درصد باالتری از جمعیت آفریقایی

آمریکایی و آسیایی هستند، درصد باالتری 

از خانوارها نامسلط به زبان انگلیسی 

هستند و درصد افراد فقیر در مقایسه با 

میانگین شهر باالتر است. همه اینها 

  شمار است.-های مهم جمعیت سخت شاخص

 %25.9 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 36,506$ میانگین درآمد خانوار

 %72.5 ای  واحدهای مسکونی اجاره %14.7 آسیایی

 %6.2 واحدهای مسکونی خالی %44.1 التین تبار

 %20.2 +14انگلیسی محدود با سن  %10.2 غیر التین تبار سفید

 %9.9 24-18جمعیت در بازه سنی  %28.0 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %11.7 +65جمعیت با سن  0.2%

 %0.1 آمریکا یا بومی آالسکا بومی
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
23.4% 

 %34.5  +)10واحدی )-مسکن چند %24.3  زیر خط فقر

 Alsace 
 Baldwin Hills 
 Cadillac Corning 
 Cloverdale Cochran 
 Country Club Park 
 Crenshaw District 
 Harvard Heights 
 Koreatown 
 Lafayette Square 

 Little Bangladesh 
 Longwood 
 Mid City 
 St. Elmo Village 
 Victoria Park 
 Wellington Square 
 West Adams 
 Wilshire Center 

   Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 10نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

  :«بسیار باال» LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه
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« گویی پایین نمره پاسخ»اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس Los Angelesکانتی 

(LRS) های آنها حاکی از آمار  های بلوک سرشماری را که ویژگی توان گروه کند. با این نمره می بینی می اداره سرشماری ایاالت متحده پیش

-های اجتماعی و ویژگی 2010گویی پستی سرشماری  مشارکت پایین در سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس ترکیبی از نرخ پاسخ

گویی خانوارها به نظرسنجی  باالتر باشد، احتمال پاسخ  LRSشمار، به دست آمده است. به زبان ساده، هرچه نمره -های سخت اقتصادی جمعیت

   پایین است.

شود.  شمار را شامل می-های سخت اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16و  Los Angelesهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsتوانید در نشانی زیر بیابید:  این ابزار را می

21.9 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 11در منطقه 
  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 11منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

 CD 11 «نمره « ترین پایینLRS  را در

شهر دارد ولی در محدوده آن افراد منزوی 

 کنند. زندگی می

 های بلوک در محله  ای از گروه مجموعه

Westchester (2772002، 

در نزدیکی  (2774002 ،2774001

 LRSنمره  LAXضلع شمال شرقی 

های بلوک به  دارد. این گروه« بسیار باال»

آمریکایی هستند و -شکل نامتناسبی آفریقایی

ای در آنها  درصد واحدهای مسکونی اجاره

 باالتر است.

  در  2755004در گروه بلوکDel 

Rey که باغهای ،Mar Vista  را احاطه

>>بسیار بالا<<  LRSکرده است، نمره 

زبان هستند -% جمعیت اسپانیایی44است، 

و درصد خانوارهای ساکن واحدهای 

  ای باالتر است. مسکونی اجاره

 %7.1 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 45,022$ میانگین درآمد خانوار

 %50.2 ای  واحدهای مسکونی اجاره %11.6 آسیایی

 %6.4 واحدهای مسکونی خالی %14.7 التین تبار

 %5.1 +14انگلیسی محدود با سن  %60.1 غیر التین تبار سفید

 %7.7 24-14جمعیت در بازه سنی  %5.2 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %14.5 +65جمعیت با سن  0.2%

 %0.2 آمریکا یا بومی آالسکا بومی
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
21.5% 

 %26.6  +)10واحدی )-مسکن چند %9.9  زیر خط فقر

 Del Rey  

 Mar Vista 

 Palms 

 Venice 

 Westchester 

 West Los Angeles 

 Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 11نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی کرده است که مناطق با آمار مشارکت  Los Angelesکانتی 

کند.  بینی می اداره سرشماری ایاالت متحده پیش (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»پایین را بر اساس 

های آنها حاکی از آمار مشارکت پایین  های بلوک سرشماری را که ویژگی توان گروه با این نمره می

گویی پستی سرشماری  در سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس ترکیبی از نرخ پاسخ

شمار، به دست آمده است. به زبان ساده، -های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی و ویژگی 2010

   گویی خانوارها به نظرسنجی پایین است. باالتر باشد، احتمال پاسخ  LRSهرچه نمره 

-ویژگی اجتماعی 16و Los Angelesهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

 توانید در نشانی زیر بیابید:  شود. این ابزار را می شمار را شامل می-های سخت اقتصادی جمعیت
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

19.03 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 12در منطقه 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 12منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

 ( 1113012دو گروه بلوک ،

( در اطراف مدرسه 1113014

نمره  Granada Hillsمنشوری 

LRS «دارند.« بسیار باال 

  پردیسCSU Northridge  شامل

و دارای  1151031گروه بلوک 

 است.« بسیار باال» LRSنمره 

 ویژه  ای، به واحدهای مسکونی اجاره

واحدهای در اختیار دانشجویان، از 

-های کلیدی جمعیت سخت شاخص

گفته -شمار است. سه گروه بلوک پیش

 CSU Northridgeدر مجاورت 

% 91.12هستند و به طور میانگین 

  ای است واحدهای مسکونی آنها اجاره

 %11 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 11,750$ میانگین درآمد خانوار

 %26.4 ای  واحدهای مسکونی اجاره %16.4 آسیایی

 %3.7 واحدهای مسکونی خالی %21.1 التین تبار

 %7 +14انگلیسی محدود با سن  %47.7 غیر التین تبار سفید

 %10.1 24-11جمعیت در بازه سنی  %4.3 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %16.3 +65جمعیت با سن  0.3%

 %0.2 بومی آمریکا یا بومی آالسکا
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
16.9% 

 %13.5  +)10واحدی )-مسکن چند %9.1  زیر خط فقر

 

 Chatsworth 

 Granada Hills 

 Northridge 

 Reseda 

 Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 12نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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30.3 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 11در منطقه 

اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی کرده است  Los Angelesکانتی 

« گویی پایین نمره پاسخ»که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس 

(LRS) کند. با این نمره  بینی می اداره سرشماری ایاالت متحده پیش

های آنها حاکی از آمار  های بلوک سرشماری را که ویژگی توان گروه می

مشارکت پایین در سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس 

های  و ویژگی 2010گویی پستی سرشماری  ترکیبی از نرخ پاسخ

شمار، به دست آمده است. به زبان -های سخت اقتصادی جمعیت-اجتماعی

گویی خانوارها به  باالتر باشد، احتمال پاسخ  LRSساده، هرچه نمره 

   نظرسنجی پایین است.

و  Los Angelesهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

شمار را شامل -های سخت اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16

 توانید در نشانی زیر بیابید:  شود. این ابزار را می می

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 11منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

  محالتHollywood، Melrose  و

Wilshire Center  باالترین تراکم

را در منطقه « بسیار باال» LRSنمرات 

 دارند. 11

  9شهرداری پس از مناطق  11منطقه ،

شهر را  LRSباالترین نمره  8و  1

 دارد.

-های چند ای و خانه واحدهای مسکونی اجاره

-های کلیدی جمعیت سخت واحدی از شاخص

در زمینه این  11شمار است. آمار منطقه 

ها بسیار باالتر از ارقام میانگین شهر  دسته

های بلوک دارای نمره  ویژه در گروه است و به

LRS   >>چشمگیر است.>>بسیار بالا  

 %27.1 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 16,142$ میانگین درآمد خانوار

 %81.9 ای  واحدهای مسکونی اجاره %17.0 آسیایی

 %6.7 واحدهای مسکونی خالی %51.1 التین تبار

 %27 +14انگلیسی محدود با سن  %25.6 غیر التین تبار سفید

 %10.1 24-18جمعیت در بازه سنی  %1.6 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %11.0 +65جمعیت با سن  0.2%

 %0.2 آمریکا یا بومی آالسکا بومی
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
21.5% 

 %46.5  +)10واحدی )-مسکن چند %25.6  زیر خط فقر

 

 Atwater Village 

 East Hollywood 

 Echo Park 

 Elysian Valley 

 Glassell Park 

 Historic Filipinotown 

 Hollywood 

 Little Armenia 

 Melrose 

 Silverlake 

 Temple Beaudry 

 Thai Town 

 Wilshire Center 

   Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 11نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه

  :«بسیار باال»
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29.3 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 11در منطقه 

اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی  Los Angelesکانتی 

کرده است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس 

اداره سرشماری ایاالت  (LRS)« گویی پایین نمره پاسخ»

های بلوک  توان گروه کند. با این نمره می بینی می متحده پیش

های آنها حاکی از آمار مشارکت  سرشماری را که ویژگی

پایین در سرشماری است، شناسایی کرد. این نمره بر اساس 

و  2010گویی پستی سرشماری  ترکیبی از نرخ پاسخ

شمار، به -های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی ویژگی

باالتر   LRSدست آمده است. به زبان ساده، هرچه نمره 

   گویی خانوارها به نظرسنجی پایین است. باشد، احتمال پاسخ

 Losهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

Angeles  های  اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16و

توانید در  شود. این ابزار را می شمار را شامل می-سخت

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsنشانی زیر بیابید: 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 11منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

 CD 11  منطقه دارای  7یکی از

LRS «در شهر است.« باال 

  در محالتBoyle Heights، 

Downtown  وWholesale 

Districtهای بلوک  ، تراکم گروه

بسیار » LRSسرشماری با نمره 

 چشمگیر است.« باال

 Boyle Heights  گروه  36دارای

 LRSبلوک سرشماری با نمره 

است. این محله جزو « بسیار باال»

های  محالتی است که بیشترین گروه

 LRSبلوک سرشماری با نمره 

 را در شهر دارد.« بسیار باال»

  فقط دو گروه بلوک سرشماری 

 CD( در 2051101، 2031003(

 10باالتر از   LRSنمرات   11

  Boyleدارند و هر دو در 

Heights  اند. واقع شده  

 %37.0 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 10,300$ میانگین درآمد خانوار

 %63.8 ای  واحدهای مسکونی اجاره %12.1 آسیایی

 %7.2 واحدهای مسکونی خالی %68.1 التین تبار

 %20.8 +11انگلیسی محدود با سن  %13.6 غیر التین تبار سفید

 %11.5 21-18جمعیت در بازه سنی  %1.2 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %12.0 +65جمعیت با سن  0.1%

 %0.1 بومی آمریکا یا بومی آالسکا
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
25.3% 

 %27.3  +)10واحدی )-مسکن چند %26.1  زیر خط فقر

 

 Boyle Heights 

 Chinatown 

 Downtown 

 Eagle Rock 

 El Sereno 

 Glassell Park 

 Highland Park 

 Lincoln Heights 

 University Hills 

 Wholesale District 

   Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 11نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

  :«بسیار باال» LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه
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اقدام به تهیه یک ابزار نقشه تعاملی کرده  Los Angelesکانتی 

گویی  نمره پاسخ»است که مناطق با آمار مشارکت پایین را بر اساس 

کند. با  بینی می اداره سرشماری ایاالت متحده پیش (LRS)« پایین

های آنها  های بلوک سرشماری را که ویژگی توان گروه این نمره می

حاکی از آمار مشارکت پایین در سرشماری است، شناسایی کرد. این 

و  2010گویی پستی سرشماری  نمره بر اساس ترکیبی از نرخ پاسخ

شمار، به دست -های سخت اقتصادی جمعیت-های اجتماعی ویژگی

باالتر باشد، احتمال   LRSآمده است. به زبان ساده، هرچه نمره 

   گویی خانوارها به نظرسنجی پایین است. پاسخ

 Los Angelesهای منطقه شهرداری شهر  این ابزار نقشه، محدوده

شمار را شامل -های سخت اقتصادی جمعیت-ویژگی اجتماعی 16و 

 توانید در نشانی زیر بیابید: شود. این ابزار را می می

 http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

28.9 
  LRSمیانگین نمره 

  شهرداری 15در منطقه 

  مایل

  (LRS)گویی پایین  نمره پاسخ

 بسیار باال

 باال

  بسیار پایین

 متوسط

 پایین

   Eric Garcettiدفتر شهردار        

 Los Angeles 0202سرشماری 
  شهرداری 15منطقه 

 شهرداری لس آنجلس● 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 اطالعات مختصر

 CD 15  منطقه دارای  7یکی ازLRS 

 در شهر است.« باال»

  در محالتWatts، Century Park 

Cove  وWilmington تراکم ،

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  گروه

 چشمگیر است.« بسیار باال»

  در محالتSan Pedro، Harbor 

Gateway  وHarbor City تراکم ،

 LRSهای بلوک سرشماری با نمره  گروه

 چشمگیر است.« بسیار باال»

 ( 2026002دو گروه بلوک مجاور ،

دو مورد از  Watts( در 2026001

منطقه را به ترتیب  LRSباالترین نمرات 

  در اختیار دارند. 99.9و  00.2با 

 %92.0 التحصیلی دبیرستان بدون مدرک فارغ 09,571$ میانگین درآمد خانوار

 %59.9 ای  واحدهای مسکونی اجاره %5.9 آسیایی

 %6.9 واحدهای مسکونی خالی %60.7 التین تبار

 %12.9 +10انگلیسی محدود با سن  %18.5 غیر التین تبار سفید

 %11.2 20-18جمعیت در بازه سنی  %11.9 غیر التین تبار سیاه

بومی هاوایی یا ساکنان دیگر جزایر 
 پاسیفیک

 %9.8 +65جمعیت با سن  0.0%

 %0.2 آمریکا یا بومی آالسکا بومی
 واحدهای مسکونی در اختیار خانواده با

  سال 6فرزندان تحت تکفل زیر 
28.0% 

 %18.0  +)10واحدی )-مسکن چند %20.7  زیر خط فقر

 

 Century Palms Cove 

 Figueroa Square Park 

 Harbor City 

 Harbor Gateway 

 

 

 

 

 San Pedro 

 Watts 

 Wilmington 

 

   Los Angeles 0202سرشماری 
 CD 15نمایه جمعیتی: 

شمار دارد و ممکن -های سخت اقتصادی بستگی فراوانی به جمعیت-ویژگی اجتماعی 61)این 

  رسانی در منطقه شهرداری شما تاثیرگذار باشد( دهی به راهبردهای کمک است در شکل

  2016ریزی سرشماری  ایاالت متحده و پایگاه داده برنامه 2010منبع: سرشماری 

  :«بسیار باال» LRSهای بلوک سرشماری با نمره  محالت دارای گروه
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